REGULAMIN
IV EDYCJA OTWARTEJ LIGII TANECZNEJ
ORGANIZATOR: HAT Al. Niepodległości 80, 02-626 Warszawa
KIEROWNIK TURNIEJU: Izabela Gryczka, nr telefonu : 603-821-131
KONTAKT: Izabela Gryczka, nr telefonu : 603-821-131
e-mail: zapisy@otwartaligataneczna.pl
TERMIN: 27.05.2018r. (niedziela)
MIEJSCE: Hala Gimnastyczna przy SP nr 379, ul. Turmoncka 2, 03-254 Warszawa.
CEL IMPREZY:
-

popularyzacja amatorskich zespołów tańca nowoczesnego
konfrontacja umiejętności tanecznych i dorobku artystycznego
wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z zespołami

RAMOWY PROGRAM:
8.00 – 8.30 Rejestracja
9.00-12.00 Disco Dance
12.00-15.00 Jazz
15.00-18.00 Hip-Hop
18.30 – Planowane zakończenie turnieju.
Wyniki oraz rozdanie nagród po każdej kategorii. Powyższy program może ulec zmianie. Szczegółowy
program zostanie przesłany na adresy mailowe oraz zostanie opublikowany na stronie
www.otwartaligataneczna.pl .

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Przesłanie zgłoszenia pisemnego na załączonym wzorze (z dołączonym dowodem opłaty
startowej) na adres mailowy: zapisy@otwartaligataneczna.pl

DO DNIA 21 maja 2018 r. (poniedziałek)
2. Opłata startowa w wysokości: 30 zł od osoby za pierwszą kategorię, za każdą kolejną 15 zł.
Wpłaty należy dokonać na konto organizatora: HAT Al. Niepodległości 80, 02-626 Warszawa.
Deutsche Bank nr konta: 14 1910 1048 2787 7078 4039 0002
w tytule: Opłata startowa OLT (nazwa klubu) ilość*S, ilość*D, ilość*MF

3. Turniej zostanie rozegrany w kategoriach:

HIP-HOP

DISCO DANCE

JAZZ

Kategorie wiekowe:
- do 11 lat
- 12-15 lat
- powyżej 16 lat

Kategorie wiekowe:
- do 11 lat
- 12-15 lat
- powyżej 16 lat

Kategorie wiekowe:
- do 11 lat
- 12-15 lat
- powyżej 16 lat

* solo - debiuty
* solo
* duety
* mini formacje

* solo - debiuty
* solo
* duety
* mini formacje

* solo - debiuty
* solo
* duety
* mini formacje

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia tancerza.
4. Turniej oceniać będzie jury wyznaczone przez organizatora.
Kryteria oceny:
- choreografia i technika tańca
- pomysłowość, estetyka, dobór kostiumów i muzyki
- ogólny wyraz artystyczny.
5. MUZYKA:

HIP-HOP
Solo-debiuty
Solo
Duety
Mini formacje

- muzyka organizatora
- w eliminacjach
prezentacja grupowa,
w finałach prezentacje
indywidualne
- muzyka własna
- czas prezentacji do
2,5 min

DISCO DANCE
- muzyka organizatora
- w eliminacjach
prezentacja grupowa,
w finałach prezentacje
indywidualne
- muzyka własna
- czas prezentacji do
2,5 min

JAZZ
- we wszystkich rundach
muzyka własna,
- czas prezentacji do
1 min
- muzyka własna
- czas prezentacji do
2,5 min

Muzykę należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 23 maja na adres mailowy:
zapisy@otwartaligataneczna.pl .
6. Nagrody: dyplomy przyznawane wszystkim uczestnikom oraz puchary/medale dla laureatów
od 1 do 3 miejsca, nagrody rzeczowe w finale; dodatkowa nagroda Grand Prix przyznana
przez komisję sędziowską.
7. Dokonanie zgłoszenia i udział w Turnieju równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na
rejestrację fotograficzną, wideo i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie,
publikację i emisję w dowolnych mediach.

8. Wszystkie zespoły biorące udział w Turnieju przyjeżdżają na koszt własny lub jednostki
delegującej.
9. Każdy zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów (1 opiekun na
10 uczestników).
10. Każdy uczestnik Turnieju posiada legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości.
11. Uczestnicy ubezpieczają się na koszt własny lub jednostki delegującej.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, za
ewentualne szkody powstałe w szatniach obciążony zostanie zespół, który korzystał z danego
pomieszczenia.
13. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania Turnieju.
14. Organizator nie zapewnia agrafek do numerów startowych.
15. Wstęp na halę jedynie w obuwiu sportowym.
16. W całym obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie – łączenia kategorii
w poszczególnych konkurencjach oraz zmiany ramowego programu w przypadku małej, lub
zbyt dużej frekwencji.
18. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie lub sporne rozstrzyga Kierownik turnieju w
porozumieniu z Komisją Sędziowską.
19. Bilety: 15 zł za osobę dorosłą. Dzieci wstęp wolny.
20. Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

